
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 1 ธ.ค. 64 

 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ* 

- ครม.ต้ังปธ.กรรมการการยางคนใหม� (มติชน 1 ธันวาคม 2564 หน�า 12) 

- บ๊ิกตู�'กำชับปลูกป%าชายเลน-แก�ฝุ%น (มติชน 1 ธันวาคม 2564 หน�า 12)  

ข�าวเว็บไซต* 

“ครม.” ไฟเขียวแต�งต้ังทูต 5 ทูต-ปธ.บอร2ดยางคนใหม� 

(มติชน วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564)  https://www.matichon.co.th/politics/news_3065715 

มติ ครม.แต�งต้ังผู�รักษาราชการแทนรัฐมนตรี และ ขรก.พลเรือน ตปท.ประธานยาง ผู�ทรงคุณวุฒิ หลายตำแหน�ง 

(ผู�จัดการออนไลน2  30 พ.ย. 2564) https://mgronline.com/politics/detail/9640000118774 

นายกฯ สั่งส�งเสริมปลูกป%า-ลดเผาป%า รณรงค2ปรับเปลี่ยนใช�พลังงานสะอาด แทนพลังงานแบบเดิม 

ผู�จัดการออนไลน2  30 พ.ย. 2564  https://mgronline.com/politics/detail/9640000118752 

"วราวุธ" ออกมาตรการ 1 สื่อสาร 5 ป[องกัน แก�ฝุ%น PM 2.5-ลุยปลูกป%าชายเลน 

 สยามรัฐออนไลน2  30 พฤศจิกายน 2564  https://siamrath.co.th/n/301762 

 ‘วราวุธ’ เผยนายกฯ กำชับการปลูกป%าชายเลน-แก�ป`ญหาฝุ%น PM2.5 ยัน ทส.วางมาตรการไว�แล�ว 

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 https://www.matichon.co.th/politics/news_3065027 

เบตงปรับภูมิทัศน2 "สกายวอล2คทะเลหมอกอัยเยอร2เวง" เตรียมเปcดเมืองรับนักท�องเท่ียว 1 ธ.ค.นี้   

สยามรัฐออนไลน2  30 พฤศจิกายน 2564 https://siamrath.co.th/n/301906 

สกายวอล2คทะเลหมอกอัยเยอร2เวง พร�อมเปcดรับนทท.1 ธันวาคมนี้ 

วันอังคาร ท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  https://www.banmuang.co.th/news/region/260727 
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“ครม.” ไฟเขียวแต�งต้ังทูต 5 ทูต-ปธ.บอร2ดยางคนใหม� 

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564  https://www.matichon.co.th/politics/news_3065715 

เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน ท่ีทำเนียบรัฐบาล น.ส.รชัดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว�า ครม.มีมติอนุมัติเห็นชอบ แต�งต้ัง 1.แต�งต้ังผู�รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว�าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) ในกรณีท่ีไม�มีผู�ดำรงตำแหน�งรัฐมนตรีว�าการกระทรวงฯ หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติ
ราชการได� ตามความในมาตรา 42 แห�งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ.2534 จำนวน 2 ราย คือ 1. นาย
อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว�าการกระทรวงวัฒนธรรม และ 2.นายชัยวุฒ ิธนาคมานุสรณ2 รัฐมนตรีว�าการกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ท้ังนี้มีผลต้ังแต�วันท่ี 30 พฤศจิกายน64 เปkนต�นไป 

2.แต�งต้ังข�าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต�างประเทศ ให�ดำรงตำแหน�งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 
ราย เพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน�งท่ีว�าง ดังนี้ 1. นายธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวง สำนักงาน
ปลัดกระทรวง ให�ดำรงตำแหน�ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 2.นายศรัณย2 
เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ให�ดำรงตำแหน�ง รองปลัดกระทรวง 
สำนักงานปลัดกระทรวง 3. นายจิตติพัฒน2 ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต ให�ดำรงตำแหน�ง เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร2น สมาพันธรัฐสวิส 4. นายภควตั ตันสกุล เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
บูดาเปสต2 ฮังการี ให�ดำรงตำแหน�ง อธิบดีกรมพิธีการทูต 5.นายนิพนธ2 เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ2 สาธารณรัฐเซเนกัล ให�ดำรงตำแหน�ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
บูดาเปสต2 ฮังการี ท้ังนี้ ต้ังแต�วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล�าโปรดกระหม�อมแต�งต้ังเปkนต�นไป 

3.แต�งต้ัง นายกุลเดช พัวพัฒนกุล เปkนประธานกรรมการการยางแห�งประเทศไทย ท้ังนี้ ต้ังแต�วันท่ี 30 พฤศจิกายน 64 
เปkนต�นไป ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ2เสนอ 

4.แต�งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย2มานุษยวิทยาสิรินธร รวม 9 คน เนื่องจาก
ประธานกรรมการและกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเดิมได�ดำรงตำแหน�งครบวาระสี่ปo เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2564 ดังนี้ 1. นาย
วรรณา สถาอานันท2 เปkนประธานกรรมการ 2.นายสุเนตร ชุตินธรานนท2 3.น.ส.บุษบา จิราธิวัฒน2 4.นายจักรพันธ2 วิสาสินี
กุล 5.นายเสมอชัย พูลสุวรรณ 6. นายยศ สันตสมบัติ 7. นายอานันท2 นาคคง 8. นายดนัย จันทร2เจ�าฉาย และ 9. นาย
ทวีป ฤทธินภากร เปkนกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ท้ังนี้ ต้ังแต�วันท่ี 30 พฤศจิกายน 64 เปkนต�นไป 

5. ครม.เห็นชอบตามท่ีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต�งต้ัง นางรัตนา จงสุทธนามณี เปkนกรรมการผู�ช�วยรัฐมนตรี 
โดยให�มีผลต้ังแต�วันท่ีนายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต�งต้ัง 



 

 

มติ ครม.แต�งต้ังผู�รักษาราชการแทนรัฐมนตรี และ ขรก.พลเรือน ตปท.ประธานยาง ผู�ทรงคุณวุฒิ หลายตำแหน�ง 

ผู�จัดการออนไลน2  30 พ.ย. 2564 https://mgronline.com/politics/detail/9640000118774 

ครม.แต�งต้ังผู�รักษาราชการ แทนรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม พร�อมแต�งต้ังข�าราชการพล
เรือนสามัญ กระทรวงการต�างประเทศ แต�งต้ังประธานกรรมการการยางแห�งประเทศไทย แต�งต้ังประธานกรรมการและ
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย2มานุษยวิทยาสิรินธร และ แต�งต้ังกรรมการผู�ช�วยรัฐมนตรี หลายตำแหน�ง 

วันนี้ (30 พ.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว�า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบ 
ในเรื่องแต�งต้ัง วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้ 

1. เรื่อง แต�งต้ังผู�รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต�งต้ังผู�รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในกรณีท่ี
ไม�มีผู�ดำรงตำแหน�งรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได� ตาม
ความในมาตรา 42 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2534 จำนวน 2 ราย ตามลำดับ ตามท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเสนอ ดังนี้ 

1. รัฐมนตรีว�าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล คุณปลื้ม) 

2. รัฐมนตรีว�าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ2) 

ท้ังนี้ ต้ังแต�วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 เปkนต�นไป 

2. เรื่อง การแต�งต้ังข�าราชพลเรือนสามัญให�ดำรงตำแหน�งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการต�างประเทศ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศเสนอแต�งต้ังข�าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงการต�างประเทศ ให�ดำรงตำแหน�งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย เพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทน
ตำแหน�งท่ีว�าง ดังนี้ 

1. นายธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให�ดำรงตำแหน�ง เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

2. นายศรัณย2 เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ให�ดำรงตำแหน�ง รอง
ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 

3. นายจิตติพัฒน2 ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต ให�ดำรงตำแหน�ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
เบิร2น สมาพันธรัฐสวิส 



4. นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต2 ฮังการี ให�ดำรงตำแหน�ง อธิบดีกรมพิธีการ
ทูต 

5. นายนิพนธ2 เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ2 สาธารณรัฐเซเนกัล ให�ดำรงตำแหน�ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต2 ฮังการี 

ท้ังนี้ ต้ังแต�วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล�าโปรดกระหม�อมแต�งต้ังเปkนต�นไป ซ่ึงการแต�งต้ังข�าราชการให�ไปดำรงตำแหน�ง
เอกอัครราชทูตประจำต�างประเทศ ตามข�อ 1  3 และ 5 ได�รับความเห็นชอบจากประเทศผู�รับ 

3. เรื่อง แต�งต้ังประธานกรรมการการยางแห�งประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ2เสนอแต�งต้ัง นายกุลเดช พัวพัฒนกุล เปkนประธานกรรมการ
การยางแห�งประเทศไทย ท้ังนี้ ต้ังแต�วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 เปkนต�นไป 

4. เรื่อง การแต�งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย2มานุษยวิทยาสิรินธร 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต�งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย2มานุษยวิทยาสิรินธร รวม 9 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ
เดิมได�ดำรงตำแหน�งครบวาระสี่ปo เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2564 ดังนี้ 

1. ศาสตรจารย2สุวรรณา สถาอานันท2 ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย2สุเนตร ชุตินธรานนท2 กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 

3. นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน2 กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 

4. รองศาสตราจารย2จักรพันธ2 วิสาสินีกุล กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 

5. ศาสตราจารย2เสมอชัย พูลสุวรรณ กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 

6. ศาสตราจารย2ยศ สันตสมบัติ กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 

7. นายอานันท2 นาคคง กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 

8. นายดนัย จันทร2เจ�าฉาย กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 

9. นายทวีป ฤทธินภากร กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 

ท้ังนี้ ต้ังแต�วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 เปkนต�นไป 

5. เรื่อง การแต�งต้ังกรรมการผู�ช�วยรัฐมนตร ี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต�งต้ัง นางรัตนา จงสุทธนามณี เปkนกรรมการผู�ช�วย
รัฐมนตรี โดยให�มีผลต้ังแต�วันท่ีนายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต�งต้ัง 

 

 

 



 

นายกฯ สั่งส�งเสริมปลูกป%า-ลดเผาป%า รณรงค2ปรับเปลี่ยนใช�พลังงานสะอาด แทนพลังงานแบบเดิม 

ผู�จัดการออนไลน2  30 พ.ย. 2564  https://mgronline.com/politics/detail/9640000118752 

วันนี้ (30 พ.ย.) เม่ือเวลา 14.20 น. ท่ีทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลง
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว�า พล.อ.ประยุทธ2 จันทร2โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให�ความสำคัญกับ
การปลูกป%า โดยเฉพาะการปลูกป%าชายเลนเพ่ือดูดซับกrาซคาร2บอนไดออกไซด2 ซ่ึงเปkนตัวการหนึ่งท่ีทำให�เกิดภาวะเรือน
กระจก ซ่ึงรัฐบาลให�ความสำคัญกับการปลูกป%า เพ่ือเปkนการสนองพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลท่ี 9 และต�อเนื่อง
ในหลวงรัชกาลท่ี 10 นอกจากนี้ นายกฯสั่งการในท่ีประชุม ครม.ให�มีการส�งเสริมการปลูกป%าการลดการเผาป%า รณรงค2ให�
ปรับเปลี่ยนการใช�พลังงานแบบเดิม ให�เปkนพลังงานสะอาด และให�มีการเตรียมมาตรการไว�ล�วงหน�าในการยกร�างกฎหมาย 
โดยให�หารือกับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"วราวุธ" ออกมาตรการ 1 สื่อสาร 5 ป[องกัน แก�ฝุ%น PM 2.5-ลุยปลูกป%าชายเลน 

 สยามรัฐออนไลน2  30 พฤศจิกายน 2564  https://siamrath.co.th/n/301762 

"วราวุธ" เผยนายกฯ กำชับปลูกป%าชายเลน-แก�ฝุ%น PM 2.5 ยันทส.เดินหน�ามาตรการและแผนเผชิญเหตุ 

วันท่ี 30 พ.ย.64 ท่ีทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล�าวถึงกรณีท่ี
นายกรัฐมนตรีเรียกเข�าพบก�อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว�า นายกรัฐมนตรี กำชับเรื่องการปลูกป%าชายเลน เพราะ
นายกรัฐมนตรีให�ความสำคัญกับเรื่องนี้ เนื่องจากจะเปkนการช�วยบรรเทาเรื่องการกัดเซาะชายฝ`tงและการดูดซับกrาซ
คาร2บอนไดออกไซด2ได�มากกว�าปกติ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได�กำชับเรื่องการแก�ป`ญหาฝุ%น PM 2.5 เพราะลมหนาว
มาแล�ว ภาคเหนือและภาคกลาง สถานการณ2จะหนักข้ึน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จึงมีมาตรการ 1 
สื่อสาร คือเร�งสื่อสารและทำความเข�าใจกับประชาชน กับ 5 ป[องกัน ประกอบด�วย ให�แต�ละจังหวัดเตรียมแผนรับมือแล�ว
บรรจุลงไปในแผนระดับจังหวัดในการรับมือฝุ%น PM 2.5, ต�อยอดโครงการชิง-เก็บ-ลดเผา, ต�อยอดโครงการปลูกป%า, เร�ง
สร�างเครือข�ายอาสาสมัครเพ่ือเปkนหูเปkนตาแทนเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงาน, เร�งให�มีการใช�พลังงานสะอาดให�มากข้ึน สำหรับ
แผนเผชิญเหตุ ไม�ว�าจะเปkนการเข�มงวดในการหาแหล�งท่ีมาของการเกิดฝุ%น PM 2.5,การเข�มงวดในพ้ืนท่ีป%าอนุรักษ2 และ
การเผาป%า และการดำเนินตามกรอบอาเซียนท่ีเราได�ตกลงกับนานาประเทศเอาไว� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘วราวุธ’ เผยนายกฯ กำชับการปลูกป%าชายเลน-แก�ป`ญหาฝุ%น PM2.5 ยัน ทส.วางมาตรการไว�แล�ว 

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 https://www.matichon.co.th/politics/news_3065027 

เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน ท่ีทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม ให�สัมภาษณ2ถึงกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีเรียกเข�าพบก�อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ว�านายกรัฐมนตรีกำชับเรื่อง
การปลูกป%าชายเลน เพราะนายกรัฐมนตรีให�ความสำคัญกับเรื่องนี้ เนื่องจากจะเปkนการช�วยบรรเทาเรื่องการกัดเซาะ
ชายฝ`tงและการดูดซับกrาซคาร2บอนไดออกไซด2ได�มากกว�าปกติ 

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได�กำชับเรื่องการแก�ป`ญหาฝุ%น PM2.5 เพราะลมหนาวมาแล�ว ภาคเหนือและภาคกลาง
สถานการณ2จะหนักข้ึน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจึงมีมาตรการสื่อสาร คือเร�งสื่อสารและทำความ
เข�าใจกับประชาชนกับ 5 ป[องกัน ประกอบด�วย ให�แต�ละจังหวัดเตรียมแผนรับมือแล�วบรรจุลงไปในแผนระดับจังหวัดใน
การรับมือฝุ%น PM2.5, ต�อยอดโครงการชิง-เก็บ-ลดเผา, ต�อยอดโครงการปลูกป%า, เร�งสร�างเครือข�ายอาสาสมัครเพ่ือเปkนหู
เปkนตาแทนเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงาน, เร�งให�มีการใช�พลังงานสะอาดให�มากข้ึน สำหรับแผนเผชิญเหตุไม�ว�าจะเปkนการเข�มงวด
ในการหาแหล�งท่ีมาของการเกิดฝุ%น PM2.5, การเข�มงวดในพ้ืนท่ีป%าอนุรักษ2 และการเผาป%า และการดำเนินตามกรอบ
อาเซียนท่ีเราได�ตกลงกับนานาประเทศเอาไว� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เบตงปรับภูมิทัศน2 "สกายวอล2คทะเลหมอกอัยเยอร2เวง" เตรียมเปcดเมืองรับนักท�องเท่ียว 1 ธ.ค.นี้   

สยามรัฐออนไลน2  30 พฤศจิกายน 2564 https://siamrath.co.th/n/301906 

สกายวอล2คทะเลหมอกอัยเยอร2เวง อ.เบตง จ.ยะลา พร�อมเปcดให�ทุกคนไปสัมผัสหมอกป̀ง ๆ ชมพระอาทิตย2ข้ึนรับแสงแรก
ยามเช�าตรู� สุนทรีย2ไปกับกลิ่นไอความหอมหวลของมวลไม�ท่ีธรรมชาติสรรสร�างอันบริสุทธิ์ กับอากาศเย็นสบายของหมอก
ในยามเช�าท่ีโอบล�อมไปด�วยความสดชื่น ในวันท่ี 1 ธ.ค.64 

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2564) ท่ีบริเวณลานหน�าสกายวอล2ค ทะเลหมอกอัยเยอร2เวง ต.อัยเยอร2เวง อ.เบตง จ.ยะลา 
เจ�าหน�าท่ีป%าไม� เจ�าหน�าท่ีการไฟฟ[าอำเภอเบตง และ เจ�าหน�าท่ี อบต.อัยเยอร2เวง ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน2 บริเวณ
ลานสกายวอล2ค ทะเลหมอกอัยเยอร2เวง เพ่ือความเปkนระเบียบเรียบร�อยและความสวยงาม รวมท้ังเพ่ือให�เกิดความ
ประทับใจแก�ผู�มาเยือนและความภาคภูมิใจของชาวอำเภอเบตงทุกคน และพร�อมเปcดให�นักท�องเท่ียวได�เข�าชมแล�วในวันท่ี 
1 ธันวาคมนี้ 

นอกจากนี้ได�มีการเปcดร�านสหกรณ2กรมป%าไม� เพ่ือให�บริการนักท�องเท่ียวท่ีจะมาเยือนในยามเช�าตรู�ท่ีรอชมพระอาทิตย2ข้ึน
รับแสงแรกยามเช�าตรู�ของวัน ท่ีสุนทรีย2ไปกับความหอม เย็น สบาย ของหมอกในยามเช�า ท่ีโอบล�อมไปด�วยความสดชื่น
ของป%าไม� โดยร�านสหกรณ2กรมป%าไม� เปcดจำหน�ายกาแฟ และต่ิมซํา รวมท้ังการไฟฟ[าได�มาปรับปรุงแสงสว�าง จัดระเบียบ
เสาไฟฟ[าเพ่ือไม�ให�บดบังทิวทัศน2 และ จุดชมทัศนียภาพซ่ึงนักท�องเท่ียวจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบสกายวอล2คได�
ท้ังหมด360 องศา 

ไฮไลท2สำคัญ ท่ีท�าทายกับระเบียงทางเดินท่ียื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตรและ ส�วนปลายเปkนระเบียงชมวิว
พ้ืนกระจกใสท่ีสามารถมองทะลุลงไปได�ถึงพ้ืนเบ้ืองล�าง ซ่ึงสร�างเสน�ห2สีสัน และความต่ืนเต�นให�กับนักท�องเท่ียว ถือเปkน
สถานท่ีท�องเท่ียวและแลนด2มาร2คใหม�ของ อ.เบตง จ.ยะลา เพราะมีความโดดเด�นในเรื่องของการชมพระอาทิตย2ข้ึนรับแสง
แรกยามเช�าตรู�ของวัน ควบคู�ไปกับการชมทะเลหมอกอันงดงาม ซ่ึงสามารถเห็นทะเลหมอกได�ตลอดท้ังปo นอกจากนี้ ก็ยังมี
วิวทิวทัศน2ของผืนป%าฮาลา-บาลา ทะเลสาบเข่ือนบางลาง รวมถึงสามารถมองไปไกลได�ถึงประเทศมาเลเซียเลยทีเดียว 

 

 



 

สกายวอล2คทะเลหมอกอัยเยอร2เวง พร�อมเปcดรับนทท.1 ธันวาคมนี้ 

วันอังคาร ท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  https://www.banmuang.co.th/news/region/260727 

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 ท่ีบริเวณลานหน�าสกายวอล2ค ทะเลหมอกอัยเยอร2เวง ต.อัยเยอร2เวง อ.เบตง จ.ยะลา  
เจ�าหน�าท่ีป%าไม� เจ�าหน�าท่ีการไฟฟ[าอำเภอเบตง และ เจ�าหน�าท่ี อบต.อัยเยอร2เวง ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน2 บริเวณ
ลานสกายวอล2ค ทะเลหมอกอัยเยอร2เวง เพ่ือความเปkนระเบียบเรียบร�อยและความสวยงาม รวมท้ังเพ่ือให�เกิดความ
ประทับใจแก�ผู�มาเยือนและความภาคภูมิใจของชาวอำเภอเบตงทุกคน และพร�อมเปcดให�นักท�องเท่ียวได�เข�าชมแล�วในวันท่ี 
1 ธันวาคมนี้ 

นอกจากนี้ได�มีการเปcดร�านสหกรณ2กรมป%าไม� เพ่ือให�บริการนักท�องเท่ียวท่ีจะมาเยือนในยามเช�าตรู�ท่ีรอชมพระอาทิตย2ข้ึน
รับแสงแรกยามเช�าตรู�ของวัน ท่ีสุนทรีย2ไปกับความหอม เย็น สบาย ของหมอกในยามเช�า ท่ีโอบล�อมไปด�วยความสดชื่น
ของป%าไม�  โดยร�านสหกรณ2กรมป%าไม� เปcดจำหน�ายกาแฟ และต่ิมซํา  รวมท้ังการไฟฟ[าได�มาปรับปรุงแสงสว�าง จัดระเบียบ
เสาไฟฟ[าเพ่ือไม�ให�บดบังทิวทัศน2 และ จุดชมทัศนียภาพซ่ึงนักท�องเท่ียวจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบสกายวอล2คได�
ท้ังหมด360 องศา 

ไฮไลท2สำคัญ ท่ีท�าทายกับระเบียงทางเดินท่ียื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตรและ ส�วนปลายเปkนระเบียงชมวิว
พ้ืนกระจกใสท่ีสามารถมองทะลุลงไปได�ถึงพ้ืนเบ้ืองล�าง ซ่ึงสร�างเสน�ห2สีสัน และความต่ืนเต�นให�กับนักท�องเท่ียว ถือเปkน
สถานท่ีท�องเท่ียวและแลนด2มาร2คใหม�ของ อ.เบตง จ.ยะลา เพราะมีความโดดเด�นในเรื่องของการชมพระอาทิตย2ข้ึนรับแสง
แรกยามเช�าตรู�ของวัน ควบคู�ไปกับการชมทะเลหมอกอันงดงาม ซ่ึงสามารถเห็นทะเลหมอกได�ตลอดท้ังปo นอกจากนี้ ก็ยังมี
วิวทิวทัศน2ของผืนป%าฮาลา-บาลา ทะเลสาบเข่ือนบางลาง รวมถึงสามารถมองไปไกลได�ถึงประเทศมาเลเซียเลยทีเดียว 


